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Til leserne

Siden forrige nummer er Vardøgers redaksjonelle struktur blitt 
forandret. Redaksjonen er redusert til sju medlemmer. Sam
tidig har vi opprettet et redaksjonsråd som i dag teller sytten 
medlemmer. Vi tror at denne omorganiseringen vil tilføre Var
døger viktige nye impulser, slik at tidsskriftet både blir 
enda bedre og kan komme ut litt oftere.
Fra og med dette nummeret koster Vardøger 30 kr i abonnement 
og 35 kr i løssalg. Prisforhøyelsen skyldes høyere porto- og 
trykkekostnader. Men trass i økt pris mener vi at Vardøger 
fortsatt er forholdsvis billig; det dreier seg jo om en "bok" 
på 200 sider. Hvor lenge vi kan holde den nye prisen, er nok 
først og fremst avhengig av inflasjonsutviklingen. Dessuten 
ville det hjelpe om vi kunne redusere kostnadene ved purring 
til abonnenter som glemmer å betale og ved tap av gamle abon
nenter som glemmer å melde adresseforandring. (Vi er imidler
tid fullt klar over at disse kostnadene i stor grad skyldes at 
Vardøger utgis med så lange mellomrom.) Derfor ber vi:

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING!
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Om dette heftet

I forrige nummer av Vardøger annonserte vi at dette heftet 
skulle dreie seg om krisen i den kapitalistiske verdensøkono
mien. Tanken var at Vardøger 11 skulle være sentrert om norsk 
økonomisk og politisk utvikling sett i lys av forandringene i 
verdensøkonomien etter 1945. Gjennom denne analysen ville vi 
prøve å avdekke årsakene til de nåværende økonomiske kriseten
densene både i Norge og i verdensøkonomien som helhet. Under 
arbeidet med dette temaet krystalliserte det seg ut tre tyngde
punkter: de økonomiske forandringsprosessene i Norge etter 1945 
forvandlingene i det norske sosialdemokratiet som både har pre
get og er blitt preget av disse prosessene; og forandringene i 
verdensøkonomien som så og si har skyllet inn over den norske 
økonomien. Alt dette ble for mye for ett nummer. Vi måtte 
foreta en oppdeling.
Dette heftet konsentrerer seg om arbeiderbevegelse, stat og 
økonomi i Norge etter 1945. Men blant annet for å markere det 
videre perspektivet, har vi tatt med en mer allmenn artikkel 
om sosialdemokratiet betraktet fra et historisk og internasjo
nalt perspektiv. Artiklene både i dette og i neste nummer av 
Vardøger utgjør i stor grad en materialsamling tenkt som ut
gangspunkt for videre studier og diskusjon. De reiser derfor 
langt flere spørsmål enn de antyder svar på.
Vardøger 12, som kommer ut i oktober i år, vil ha verdensøkono
mien som hovedtema. Det vil blant annet inneholde et bidrag 
om utviklingstendenser i verdensøkonomien etter 1945 og en ar
tikkel om nFra akkumulasjon til krise i verdensøkonomien". Den 
tematiske sammenhengen mellom Vardøger 11 og 12 vil bli under
streket ved at Vardøger 12 avsluttes med bidrag til en strategi 
diskusjon som tar utgangspunkt i begge de to numrene.
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